Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

VÝPIS
usnesení z 49. schůze Rady města Vracova, konané dne 20.12.2012

U s n e s e n í:
Rada bere na

vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady
2. zprávu komise pro životní prostředí ve věci návrhu kácení a nové výsadby v areálu
stadionu
3. žádost o finanční příspěvek na činnost Slezské diakonice – Poradny rané péče DOREA

schvaluje:
4. výběr dodavatele veřejné zakázky a to na dodávku hudebního nástroje – klavíru pro
Základní uměleckou školu Vracov s tím, že nejvýhodnější nabídku předložila společnost
PETROF Pianosalon s.r.o., nabídková cena 665.000 Kč vč. DPH
5. poskytnutí peněžitého daru z fondu rady za rok 2012 nejaktivnější komisi rady a to komisi
pro životní prostředí ve výši 1.000 Kč na osobu a současně revokuje usnesení č. 6 z 48.
schůze rady o poskytnutí odměny z fondu rady
6. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o možnosti provést stavbu vodovodní přípojky k RD čp.
1287 v ul. Zahradská, která byla uzavřena dne 22. 2. 2012 s manželi XXX a XXX –
prodloužení platnosti smlouvy o 1 rok, tj. do 22. 2. 2014.
7. uzavření smlouvy č. 1030007592/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu spočívající v umístění kabelového vedení NN, uzemnění na části
pozemku parc. 856, 3952/1, 3976/1, 3976/2 a 3976/3 ve prospěch E.ON Distribuce, a.
s za jednorázovou úplatu 42.000,--Kč (stavba: „Vracov, roz. NN, ODEX, Quantum Solis“)
8. revokaci uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 997/3, 997/4, 997/5, 997/6 a
997/7 v obci a k. ú. Vracov za účelem užívání pozemků jako zahrady pro manžele XXX a
XXX z důvodu zpětvzetí žádosti manželů XXX o užívání pozemků (viz usnesení rady č. 44
ze dne 11. 10. 2012, bod 4.)

neschvaluje:
9. uzavření smlouvy č. 1030010978/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu spočívající v umístění kabelového vedení VN, rozvaděč VN na části
pozemku parc. 14, 18, 357/1, 841, 855/1 a 855/3 ve prospěch E.ON Distribuce, a. s za
jednorázovou úplatu 6.000,--Kč (stavba: „Vracov, rozš. VN351, RC Reinvest“)
10. poskytnutí příspěvku TJ Sokol Vracov ve výši 3.000 Kč z fondu rady na úhradu pronájmu
sportovní haly dne 1.12.2012 pro uspořádání Mikulášské taneční zábavy
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souhlasí:
11. uzavřením dohody o ukončení pronájmu bytu v ul Sokolská čp. 900 ke dni 31.12.2012
mezi paní XXX a Veřejně prospěšnými službami Vracov
12. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 43.014 Kč a současně se snížením výdajů v kap.
716 kultura o 1.880 Kč na údržbu budovy MKK a 26.092 Kč na zajištění kulturní akce
Vracovské letní slavnosti, v kap. 719 správa o 2.876 Kč na údržbu budovy radnice a
v kap. 739 komunální služby o 12.166 Kč z toho 10.050 Kč oprava dětských hřišť a 2.116
Kč doprava dřeva na opravu střechy farního úřadu
13. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 40.280 Kč a současně se snížením výdajů v kap.
716 kultura o 2.150 Kč na údržbu budovy MKK a 28.981 Kč na zajištění kulturní akce
Hody 2012, v kap. 719 správa o 6.279 Kč na údržbu budovy radnice a v kap. 739
komunální služby o 2.870 Kč za dopravu a odvoz demontované krytiny ze střechy farního
úřadu
14. se zvýšením příspěvku VPS Vracov o 13.943 Kč a současně se snížením výdajů v kap.
716 kultura o 3.430 Kč na údržbu budovy MKK a 10.513 Kč na zajištění kulturní akce
Martinské odpoledne
15. s doplněním zveřejnění záměru výpůjčky pozemků parc. č. 4898/1 a 4905/2 v lokalitě
Olšíčka pro vytvoření tréninkové plochy – odpaliště golfu o záměr výpůjčky pozemku parc.
2
č. 4899/1 – orná půda o výměře 15353 m a pozemku parc. č. 3409 - orná půda o výměře
2
1146 m v k. ú. Vracov (viz. usnesení rady č. 47 ze dne 22. 11. 2012, bod 12)
16. se záměrem vybudování Polyfunkčního domu s lékárnou, ordinacemi a službami ve
Vracově na pozemku parc.č. 17 na náměstí Míru
17. s rozšířením vysílání kabelové televize o multiplex 4 (NOVA HD, ČT 1 HD, TV Pohoda,
Fanda, Smíchov) v DVB-T. Investici ve výši 18.620,40 Kč s DPH zaplatí město Vracov
s podmínkou že:
a) instalace tohoto multiplexu nezvýší výši poplatku
b) multiplex 3 (Prima Love, Prima Zoom, Óčko, Šlágr TV a Pětka) v DVB-T bude hradit
NOEL s.r.o.
c) v případě, že multiplex 3 nebude možné realizovat, NOEL s.r.o. se zavazuje při vzniku
dalšího multiplexu uhradit náklady na jeho zavedení

nesouhlasí:

18. s architektonickou studií záměru „Novostavba polyfunkčního domu s lékárnou, ordinacemi
a službami ve Vracově“ na pozemku parc.č. 17 na náměstí Míru

ukládá:
19. starostovi města jednat s investorem Polyfunkčního domu s lékárnou, ordinacemi a
službami ve Vracově o změně architektonické studie tak, aby více respektovala Územní
studii náměstí Míru, jižní část
Termín: 10.1.2013

Zapsala: Jana Sádovská
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